
 

 

UCHWAŁA NR XXX/246/2017 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250  

z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady 

Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 Rada Miejska Będzina 

uchwala:  

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do 

piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. 

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego 

w Będzinie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie dostępnym na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie: www.bedzin.pl 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej 

Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 

 

 

Krzysztof Dudziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1450
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